ЗАПОВЕД
№ РД-09-1523
Аксаково, 28.04.2022 г.
На основание: чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от Закон за предучилищното и училищното
образование, чл. 31, ал. 1, т. 8 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и
професионалното образование на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти
ОПРЕДЕЛЯМ
І. Ред и график за осъществяване на прием в V клас за учебната 2022/2023
година, както следва:
Срок
Дейности
Отговорник
От 01.06.2022 г. до 20.06.2022 г. Подаване на заявления за прием по Комисия
за
образец на училището.
приема
Заявлението се подава в деловодството
на училището всеки работен ден от 8.00
до 16.00 ч. В дните на провеждане на
НВО за VII и X клас (14 и 16 юни), не се
приемат заявления.
21.06.2022 г.
Определяне на критерии за прием, в Комисия по
случай, че подадените заявления за приема,
прием са повече от обявените места. ръководител
Класиране на учениците и публикуване на
на списък на приетите и резервите в направление
сайта на училището и поставяне на ИКТ
информационното табло във фоайето
на училището.
От 22.06.2022 г. до 24.06.2022 г. Записване на приетите ученици със Комисия
за
заявление за записване по образец на приема
училището и копие на Удостоверение
за завършен начален етап на
основното образование. Документите
се подават в деловодството на
училището всеки работен ден от 8.00 до
16.00 ч.
27.06.2022 г.
Обявяване на свободни места.
Комисия по
приема,
ръководител
на
направление
ИКТ

От 27.06.2022 г. до 14.09.2022 г.
До 05.09.2022 г.

08.09.2022 г. от 18.00 ч.

Попълване на свободните места по
входящ номер.
Обявяване на списъците на записаните
ученици по паралелки.

Родителска среща по паралелки.

До 14.09.2022 г.

Комисия по
приема
Комисия по
приема,
ръководител
на
направление
ИКТ
ЗДУД Галина
Колева,
класни
ръководители
на V клас
на Директор

Утвърждаване
на
списъците
приетите ученици по паралелки.
Забележка: Графикът на дейностите може да бъде променен при непредвидени и
извънредни обстоятелства.

ІІ. Начин на прием.
ІІ.1. Критерии за прием.
В случай, че постъпилите заявления за прием са повече от свободните места,
комисията по приема, определена със заповед на директора, разработва критерии за
прием, съобразно спецификите на обучението в училището.
ІІ. 2. Необходими документи.
1.1.
За прием
1. Заявление за прием по образец на училището.
1.2. За записване
1. Заявление за записване по образец на училището, с приложени заявления за
избираеми и факултативни учебни предмети, час за спортни дейности и ЦДО.
2. Удостоверение за завършен начален етап на основното образование – копие.
Удостоверението се представя в случай, че ученикът идва от друго училище.
III. Други изисквания.
На първата родителска среща (08.09.2022 г.) родителят:
1. Попълва анкетна карта.
2. Попълва декларация-съгласие за обработка на лични данни.
В срок до 30.09.2022 г. родителят трябва да предаде на класния
ръководител/медицинското лице на училището здравно-профилактична карта на
детето, издадена от общопрактикуващия лекар.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица чрез
публикуването й в сайта на училището.
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
МАРИЕЛА ПЕТРОВА
Директор на СУ „Св. Климент Охридски”, гр. Аксаково

